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ЦІН) АРМІЇ ТД МАРИНАРКИ 
ВАШИНГТОН. ^ - Президент Рузвелт,'одержавній" звіт 

про японський напад на Перл Гарбор, рішив ' перевести1 кон-

atоѓіили Корабель Близ{ько Атлентик Сиѓті 
ТРИШМФ АЮ№АНСЬКОЇ 

І ДАШОЙНХОДІ; 
НІМЦІ АРЕШТУВАЛИ 
AMI 

ПАРИЖ) 
BfAttlHHiTOH. — Як гіодае департамент млинарки, американські воєнні кораблі за-

топнлк б` японських траиспортових кораблів а Приливі Макасар, біли острова Борнео. Вїд 
еолідацію` армії та марииаркй на всіх важнїщйх місцях, де ; виб'уху японсько-американської війни 7. грудня м^р. американські субмарини, кораблі та лі-і 
діють американські збройні сили. Наразі вже пороблено зн`ач-
ні зміни для охорони прибережних оборонних^ уряджень.' З 
тогоѓвиходять;; ща ген. Френк ^ндрювс` є командантоУ обо-
рони Панамського" Каналу, а ген. Делос С. Емонс, щб за-
с†упив ген. Вблтера Шорта на `Г'аваях; одержав ширші повно'-
пласти ніж мав їх його попередник в часі японського нападу. 
В деяких полосах.краю команда армії та маринарки спочиває 
в руках одної людини. Як виказує рапорт Робертса яро япон-' 
ський напад на Перл Гарбор, між армією та маринаркою не' 
було координації й це спонукало президента до переведення 
ширшої реорганізації у всіх збройних силах Америки. 

ВІДГОМІН ПОДІЙ5В ЯЕРЛ ГАРБОР 
"ВАШИНГТОН. — Всюди1 ще ідая і обговорюю‡ь; звгГ 6-

кремоГ комісії, назначен'ої през. Рвзвелтом до розсліду япон-
ського нападу на Перл Г а р б о # д Л ` 'рудня 1941; Овен Ж. 
Робертс^члеч^Іа^внщого'Судў, ґол`е^ цеї комісії, предложйв 

тому, що"Н`е було'обовїгзковбТ чуйиоСтк з боку адмірала Тос-
бенда К. Кімела } і ' ѓєн. Водтера - ilJopf а:.-' Вони не - повзилн 
потрібних Мір охорони' перей такими наивдами, Хоч до цьо-
го взивала ї̀х верховйа команда з Вашингтону. Зате во-
яцтво і нижче старшинство, стверджує звіт, виявило підчас` 
японського.нападу високу військову мораль. иь і ` 

Н А Н-АМЕРИ КАНСЬКА' КОНФЕРЕНЦІЯ ПЕРЕД 
ОСТАТОЧНИМ ВИСЛІДОМ 

РЮ ДЕ ЖАНЕЙРО (Бразилія). — Конференція 21 аме-
рйканських республйк добігає до кінця та по всяким сподї-
ваиням осягне сподівані успіхи, коли 19, а можливо й 20 аме-
риканськиХ Держ'ав'зірве офіційно всі днпльоматичні, фінан-
собі й торговельні зносини з Німеччиною, Італією та Японі-
еЮ. П б к и щ о в ж е три держави, а саме Парагвай, Болівія та 
Урагвай зірвали зносини з Державами Осі, а президент Бра-
зялії Гетуліо Варг"ас заявив, що й Бразилія піде негайно за 
їх слідами. Сподіються, іц̀О таке зірвання Бразилії наступить 
негайно По закінченні пан-американської конференції. Лиш 
одна Аргентина висўіѓўла певні застереження та оставила сум-
нівИ щОдО того, чи вона виконає рішення пан-американської 
конфет^ішії.' - -` ̀  ````` `'` 
ВАШИНГТОН НЕ МАВ ВІСТОК ПРО АРЕШТ АМЕРИКАНЦІВ 

В ПАРИЖІ 
`"'ВАШЙНґ†ОН"."`— ДеИартамент стейту досі не має жадних 

інформація1 про дЧ)МесениА1 арешт німцями 200 американців в 
Парнжі. ЗВідомлення з Віші подають, що німецькі влас‡йа-
рештували' 20О американських горожан як закя`адняків та 
вислали їх до бараків в БензансоН. Згідно з тими вістЌами, 
що їх приѓнесла преса, німці'тримають тих американ'ців як 
закладинків за добре трактування німецьких горожан, що є 
тепер в АмериВДч І4 .. ,І ' Й - і І- ` ' .т'- ' 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЩОДО КАРТОК ІДЕНТИЧНОСТИ 
ДЛЯ' ЧУЖИНЦІВ 

ВАШИНГТОН. -— Генеральний прокуратор Антоні Бндел 
видав розпорядження про те, хто з чужинців має старатися 
за картками ідентичиости. Отже згідно з1 його розпОряджен-
нями австрійчі. австролторці та корейці не є обовязані ви-
биратн такі картки, ^іте` ті німці, італійці та японці повище 
14'. року життя, Які тегіер є позбавлені свого горожанстба, а 
не мають ше ІНИҐОГО; є обовязані зголоситися по картки. Ви-
їмог становлять-'лИИг ці ніМці, італійці та японці, які до 
днів` 7. і ;8. грудня 1941; р.'на'були інше (не німецьке, італій-
ськє- чи яПбиське) горожанство. отже також не обовязані 
вибирати кар†ки ідентичйости. Час вибирання тих карток' 
на східні, полуд'неві й західНо'-серсдні стейти припадає на дні 
від 9. до 28. лютня ц. р. За невиконання того розпорядження 
чекає строга кара, як замкнення до концентраційного табору 
і Пр. ; Л ' ' '"'- ' '̀  ‡ 

ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДОГОВІР З ЛАТИНСЬКИМИ КРАЯМИ 
7 ВАШИНГТОН. — Злучені Держави заключили торго-
ведьний договір з 16 Латинськими Краями в Ріо де Жанейро, 

У на1 основі якого знесено деякі митні тарифи та усунено гра-
ничні перешкоди. Ціллю того договору є вможливити зріст 
воєнної продукиіїѓзахідної півкулі `та тим запевнити` перемогу 
Обеднаних Держав над Державами Оеі. Лиш чотири полуд-
нево-америкаяські держави, а саме Аргентина, Бразилія; Чілє 
й Еквйяор ше не підпиеатг- договору. Одначе є сподівання, 
що Бразилія та Чіле скоро підпишуть, як теж й дві останні 
і)сспублики. Договір цей триватиме на час теперішньої війни. 

ВІШІ. Німецька окупаційна влада в Франції' арештувала 
біля 200 знатніших американців на території ФраѓнціїІ'яїІв ЗІ-
лишились там не звертаючи уваги на війну. Прйчиноіо``Шх 
арештувань, як пояснюють німецькі кола; є 'те, Щоб ЗМуСЯТИ 
американські власти до доброго трдктуваннй німецьких' грв-

НІМЦІ ПОВЕЛИ 

таки знищили вже 48 японських кораблів, в тому II кружляків, нищівнії ків та один панцир 
Ник .̀ З Батавії, стол'иці Нідерляндської Східної Індії повідомляють, що голядські лстуии збом-
бардували два Інші яПонЄйкІ кружляќй та один переіюзовий корабель біля берегів Борнео.j мадян, амерштованнх американською владою; Зѓадани^ѓ'іШе-

ІІІГПІІУ ІІІПІ ІіІІйг П П П Т І і Ц І П Т и П П С Ѓ Т І ' Ї ї ї ` ' Р и к а н ц і в н і м ц і запроторили до брудних військових бар^Ив,^в 
ь А М Е Г И Л А П Ь Ь Л И Й ІіГи 1 ИпАЬ І Ўїї О ЬАІААл j я к и х н е м а жадних вигід потрібних для життя. Фра^цузШ"гу. 

ВАиІИЙГТОН. - Ген; Доглас М е к А р т у р ^ н в а ю ч и флянкової тактикщ новів уепіш-) "унітарні інституції зорганізували поміч тим американцям, г 
нйй протннаступ на свому правому кри'лі в провінції Батаан та відкинув японський наступ,! СПРОБИ ВИСАДИТИ ЧОРЧИЛА^ н доуй 
що загрожував його відділам. Своїм уаневром Щ. МекАртур не тільки завдав ворогові ве-! ЛОНДОН. — В англійських політичних кодах віДбува-
ликі матеріяльнї страти, але також спричинив ц е ^ о японські війська тепер здержані, идо вн-t ються ріжні тихі тертя, які мають довести до трИднеВЙОІ'Л` X 
клнќаяо стабілізацію на тому відтинку лузонськогр фронту. Департамент війни повідомляє,! бати в англійськім парляменті над провадженням війни. Шџ 

що японські війська на Филнпинських Островах одержали в останньому часі значні підмоги Я К І КОла в консервативній партії, до якої належить сам Чор- J 
та що вони задумають посилити свою офензиву проти амери.чапсько-филипинських ліній. чил, пробують своїми інтригами висадити Чорчила з премі- f 

ЗАТОПЛЕНО НОРВЕЗЬКИЙ КОШ№ 35 МИЛЬ ВІД БЕРЕГА і T^S^^^mS^^JA{ 
НИЗ ЙОРК. - Ворожа.субмарИіш затопили трьсма торпедами ^І05-тоиовий норвезький!' ‚великий., Вони критикують, поведінку уряду відиосно війни 

KOfiaoejb ^ В а р а и т е ^ у ^ в і д ^ а л і ^ мидь від а ^ Ь ж ^ ь ш г о побейежжа. Щла^ад^ѓа, зльжеїіа з 1 
40"'люде!? вриѓўвалася, але на дно моря пішов'' д ^ Ш ^ і н н и й ' ладунок-нафтзі Затоплення на-
ступило напроти містечка Сі Айл Ситі, Н. Дж., що лежить 25 миль на ‚південь від Атлен-
тик СитЃ, Н. Дж. 

4 ^ 4ІЃІ ^ 

на Далекім Сході. Всю вину вони хочуть скинути на иеобая^ 
f -`'иість'-я^гду: Урядові кола пойсяюють,'чцо належнЬ'г иідгб^ов- '̀ 
^ки в Сінгапурі годі було виконати тому, бо воєнніій матеріяя 
:муеів іти на інші фронти, хвилево важніші БІД Сінгапуру. В 
парляменті є і такі особи, які'" вину пробують" зложитИЦна 
Америку, зокрема на її провідників в Гаваях. Бритійський^ у-
ряд рахував, що дістане від американських збройних сил На 

„_,... -г..іа ,. . _, Далекім Сході обіцяну поміч, але.тої помочі не дІставі`РО-
' KAKffd. — ѓнімецькі війська генерала Ромеля ц‡ве^іи ,прбтн бритійських військ у Лгбіїі В О р Я Т Ь вони. Серед деяких послів слідне також незадовбйвй-

протиофеизйву. Користані"іи з дуже поганої погоди німиі в, Лібії дістали сильні скріплення в н я 3 причини іфохання австралійського премісра Кур#іЛа 
" ' ' ' помочи в американського президента Рузвелта. ДомінІя'Ав-

стралії є звязана з Англією і безпосередна просьба до інших 
країв ті звязки розриває, говорив посол Ьеверлі Бакстер. 

НОВИЙ АНГЛІЙСЬКИЙ КОРАБЕЛЬ `-Ш ло-
ЛОНДОН. — Бритійський уряд заявив, що минулого 

грудня це найновіший боевий корабель „Дюк о ф Кент- пере-
віз Чорчила через Атлянтик на побачення з Рузвелтом^'`а не 
„Принц оф Вейльс", який від того чого пішов на 'дно від 
японських повітряних торпед. „Дюк оф Кент" є такоГсвмтЛ 
величини і конструкції що й „Принц оф Вейльс"; Він'мйе !35,-
000 тон і наймодернішу зброю. Викінчування його йбудол#Ша-
ло ше потривати з рік. Але внаслідок війни будову пенси і-
шено. Якийсь'час уряд держав у тайні це, одо той` корабель 
вже є в службі. Але тепер уряд це розкрив, мабуть тому, 
щоб тим успокоїти своїх людей відносно затоплення „Принц 
оф Вейльса". 

ГЕН. ЖУКОВ` ПРО ПОМИЛКИ НІМЦІВ 
МОСКВА. — Командаігт' говєтськнх сил на центральаім 

фронті, генерал Жукоп, заявив чужим журналістам, що німці 
зробили велику похибку' у провадженні війни на сході. Вони 
не приготовились до ЗИМИ ЦІЛКОВИТО і то не лиш під оглядом 
одежі, але й під оглядом зброї. Вони забули, іцо серед`мо-
розних великих сніжних просторів повзи а навіть гармати 
та літаки матимуть мале примінення. Зазнавши великих іНев-
дач, німці падають на дусі і мораль німецького воЯка`. за-
лОмлюється, говорив ген. Жуков. Він ѓлќож підкреслив,; що 
советською тактикою тепер є не вдаряти просто в німецькі 
лінії, а обходити їх ззаду і нищити їх по кускови.'іСоветські 
воєнні кола свої успіхи приписують у великій мірі теплому 
однрстроеви советського вояка, який складається крім`` зви-
чайних чобіт, з „валянок', себто теплих, хоч несугарииур сук-
няних чобіт, далі — з ватових штанів, кожухів та шапок. В 
тім однострою совєтський вояк далеко краще видержує мо-
роз, ніж німецький вояк. Німці, кажуть совєтські колаѓ дуже 
нерадо вилазять з теплих міст і містечок на чисте поле, щоб 
там звести боротьбу з совєтський військом. 

АРЕШТИ В РУМУНИ 
БЎ ЌАРЕШТ! — Уряд генерала Антонеску звелів арешту-

ваги '200 румунів зпоміж найвищої верстви, мовляв, за те,ш.О 
вони живуть розкішним життям в той час, коли нація керва-
виться в війні. Але інші кола цей арешт пояснюють чим ін-
шим, а саме, незадоволенням серед румунської провідної вер-
ствн з війни і спробою повалити режім Антонеску. 

ТУРЕЧЧИНА ЗАЖУРЕНА , н 
АНКАРА. — Туреччина зажурена невдачами аліяппв на 

Далекім Сході. Турки припускають, що також їх власна.доля 
буде загрожена, коли японці переможуть аліинтські сили на 

ЛЬОЯЛЬНІ Я П О Н Ц І Обраховують, що tчЗл}-чених Державах до ІГ)О.ООО японців, Далекім Сході і допустять японські кораблі на Індійський 
що в вірні державі. Більшість-з них становлять ті; що родились в Америці. На оміа№ До того турків непокоять ріжні політичні' інтради,, 
обрааці бачимо величезне зібрвння, підчас якого молоді японці виявляють свою зокрема німецький амбасадор фон Папен, що своїм посту по-
льояльність до американської землі. Це діється в Будійській святині в Сіятл. Ваш. ванням старається витиснути на руках моральні репресії. 

зброї і "людях. Внаслідок того скріплення вони повели наступ на бритійські позиці? І посу 
пули їх на схід кільќадесять миль та пройшли місто Агедабію. Там вони звели завзяту бо-
ротьбу з брнтінськнмн військами, боротьба ще не ‚закінчена. 

' А НІ КОНВОЇ ДЕРЖАВ ОСІ 
КА№О^-Ц Ьритійські літаки віднайшли на Середземнім морі великий конвой Держав Осі 

і відразу на нього напали. Вони бомбардували той конвой в'продовж двох днів і одної иочй та 
у висліді завдали йому великі шкоди. Вони тяжко ушкодили І мабуть затопили великий` 20,-
000 транспортовий корабель, затопили інший, троха менший. Тяжко ушкодили бомбами 
кружляй- І тор ЛЄДОВЄЦЬ. i t j і ,- † ял А і . . 

;.:;. КРІВАВІ БИТВИ НА 
СЖРАПУЌ — $ а - ЛІаляйсШм півострові даЙвеІіуться завзяті бої за Сінгапур. Япон-

ці поробили лиш маленькі посунений впер'ед. Опір бритійиів чимраз більше кріпшае, але 
японці мають над бритійцями велику перевагу в числах^ -

ШЕТНАТЙІНІ 
РАНГУН. — Китайські літаки масово налетіли на найбільшу японську повітряну базу 

в Банкок, ТайЛянд 1 збомбардувалн його. Японці були так заскочені тим налетом, що вони 
не всйЛ! були да†й належної відсічи і ті літаки act ціло вернули назад. Багато летунів у 
тих лѓѓаках були американські добровольці. :̂ ч.-".. . 

щт 

'УІЇ::;:-^ 
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Чи Вже в у Вашій Хаті? 
Перейдемо до дійсности, себто до чисел і фак-

тів, які нам викажуть, принаймні до певної міри, що 
ми собою уявляємо під культурним оглядом, а та-
кож і щодо цього, як дбаємо про поширення знання 
про Україну серед американців. А далі й — серед 
наших власних дітей. 

Коли це підносимо, то легко догадатись, що хо-
чемо згадати про справу поширення наших найнові-
щих видань: „Історії України" М. Гру шевського й 
книжки Ю. Вернадського „Богдан — гетьман Укра-
їни". 

Не хочемо казати, що зле іде з поширенням тих 
видань. Навпаки, коли брати під увагу минуле, то 
можнаб сказати, що добре. Але це нас не задоволь-
няє. І не задоволить певно кожного, хто вдумається 
глибше в ці справи? хто розважить добре, що тепер 
діється в світі. А далі, в якому важкому положенню 
опинилась українська справа навіть і тут в Америці, 
де ще можна було про неї найсвобідніше говорити 
і найбільше її боронити. Ось і тому, беручи ці справи 
з чисто американсько-політичного боку, треба нам 
поширити якнайбільше й якнайскорше згадані ви-
дання, щоб таким чином облекшити американцям 
Пізнання української справи. Бо доперва її пізнав-
иіи, вони скорше зорієнтуються у тих всіх калюмніях, 
якими обкидується український визвольний рух, а 
зокрема тих, що хотілиб допомогти українському 
народови визволитись з неволі. 

Це для нас ясне, що щоб сьогодня добре борони-
ти слушність українських змагань, то в тому мусить 
допомогати тут роджене наше молоде покоління. 
Без нього те завдання не можливо виконати. Бож 
виконувати його треба не тільки в якомусь одному 
центра в якійсь одній газеті, чи в якійсь одній орґа-
Нізацїї, але всюди по місцевостях." А коли так, то 
треба тому молодому поколінню, що має це викона-
ти, добре пізнати ту справўу якутіриходиться боро-
нити, чи ЇЇ' розясняти. Дещо матеріялу про це можна 
знайти в інших, менших книжках чи брошурах. Та 
всі вони не заступлять того, що можна знайти в зга-
даних вище'книжках. Бо, наприклад, яке велике є 
нерозуміння епохи Хмельницького! Скільки небе-
лиць можна ще й тепер вичитати про „погроми" 
з часів Хмельницького, чи про „особисту пімсту", як!їм "а перешкоді бути 
це.представляється часто в пропаганді, що ставить-
ся ворожо до визвольних змагань українського на-
раду. А як розумно й документально можнаб на це 
відповідати, колиб знати те, що знаходиться в книж-
ці Ю. Вернадського „Богдан — гетьман України". 
Саме тому, що ця книжка, як і „Історія України" є 
такі цінні видання, ми є свідками гадючого нападу 
на них з боку ріжних типів, яким не є на руку правда 
про Україну й український нарід та його терпіння 
і змагання. Та ця правда мусить бути в кожній нашій 
хаті, щоб звідтам могла лекше поширитись по всій 
американській землі. 

Як канадійці або американці 
сходяться в па.мять шотлянд-
ського поета Робсрта Бориса 
на сиеціяльннн коицерт-свято 
та співають ШОТЛАНДСЬКІ ПІСНІ 
Н деклямують ШОТЛАНДСЬКІ вір-
ші, то чи хтось їх осуджує за 
те, ідо, мовляв, вони не є льо-
яльними канадійцямн або аме-
риканцями? 

Чи хто підозріває канадій-
ців або американців валійсь-
кого походження, ідо вони, 
мовляв, не є льояльннми Кана-
ді або Злученим Державам то-
му, ідо на сходинах у свято св. 
Давида співають та розмовля-
ють теж і по валійськн? 

Чи хто вказує пальцем на я-
кого там американського гро-
мадянина польського або жи 
дівського походження, що він 
не льояльннй Злученим Дер-
жавам, бо він часом теж по 
польськії чи по жндівськи за-
говорнть? 

Авжеж, що ні! Хто стидаєть-
ся свого походження й роду і 
тому стає американцем, з того 
напевно it добрий америка-
нець не вийде. Дійним амери-
канськнм громадянином є Та 
людина, що ставиться з поша-
ною як до свого роду, так і до 
культури того народу, з якого 
походить. От, наприклад, до-
теперішній голова Злучених 
Держав — президент Френк-
лин Делано Рузвелт — ста-
виться як до великої цінности 
до тієї біблії, що її його пред-
кн привезли сюдн з Голяндії. 
Гордий СВОЇМ ШОТЛАНДСЬКИМ 
походженням і теперішній 
премієр Канади — Мекензі 
Кінґ. Знову канадійці та аме 
риканці українського похо 
дження горді з того, що вони 
походять з того народу, що 
видав славних українських ко-
заків, що цілими століттями 
боролися за волю й демокра-
тнчно -козацький лад. І` 
вони й тим, що у к р а ї н с ь к и й і ^ ^ б у я а ^ п о і н ф о р . 
найбільший поет. — - Тарас; 
Шевченко ціле своє життя ог-
ненно - поетичним словом бо-
ровся за волю й 
для людей 
гордяться своїм 
і бажають кращої долі україн-
цям в Европі, зовсім не стоїть 

хто за те, що вони вчаться і 
тут відродженої старо-єврей-
ської мови? Чи осуджує їх 
хто з а т е , що вони турбують-
ся, наприклад, долею своїх 
братів по крові в Палестині? 
Ні, за це все вони дістають 
навіть і похвали. Признання 
мають і такі американські 
громадяни, що походять з 
Швеції, Норвегії та Данії, а 
не забувають і про своє похо-
дження, і, наприклад, дбають, 
щоб всі чільні твори скандн-
навської літератури були пе-
реложені й на анґлійсько-аме-
риканську мову. То чому мав 
би хто докоряти американсь-
ким українцям за те, що най-
краще в українській культурі, 
до скарбниці американської 
культури? І чому глядіти за-
вндним і злобним оком і на те, 
що американські українці за-
безпечили себе добродійно-
асекураційними товаристами? 

Колиб українці, чи ті, що 
беруть поневолений українсь-
кий нарід в. оборону, не мали 
скрізь ворогів, то булоб зов-
сім зайвим ставити такі запи-
ти, як ми їх поставили пови-
ще. Та мають ворогів навіть і 
канадійці та американці укра-
їнського роду, тому, що вони 
походять з такої країни, що ба-
гата чорноземом і своїми міне-
ралами,, а має дуже зухвалих 
сусідів, які хотілиб мати ті всі 
багатства для себе. І агенти о-
тих, що хотілиб панувати над 
Україною, потайки не переста-' 
ють цькувати та підюджуватн 
й канадійські та американські 
власти `проти таких, які ‚хоті-
либ бачити український нарід 
свобідиим, а Україну незалеж-

Большєвицькі „Пято-
Колгамністи" в Америці 

Большевицька язва, яка щеі нагло змінилась? Чи вчорашні 
недавно підточувала Америку факти перстали бути факта-
в самій основі й у нахабний ми? Чи ця війна має кращий 
спосіб підкреслила, що її сер- запах, ніж минула? Не дайтесь 
це та інтереси звязані з Мо-
сквою, тепер користае з хви-
левого вигідного конюкту-
рального положення в Амери-
ці та давай вдавати великих 
американських патріотів. Уда-
ючи їх та большевицька язва 
малює найчорнішими краска-
ми інших американських гро-
мадян, справжніх патріотів та 
старається між ними виклика-
ти тертя та непорозуміння. 

Цю большевицьку отруту 
ширять в Америці ріжні кола 
й газети. Українсько-амери-
канська суспільність має теж 
своїх розсадників цеї прокази. 
А до них належать нюйорські 
большєвицькі „УЩВісти", що 
від хвилини нападу німців 
на Совети прибрали маску ду-
же великих американських па-
тріотів і демократів. А ще не-
давно ті самі „УЩВісти" явно 
служили й німецькому націз-
мови стараючись всіма силами 
притупити американську чуй 
ність на те, що діялось в Евро-
пі, а навіть стараючись висмі-
яти політику президента Руз 
велта, яка прямувала до того, 
аби розбудити американський 
нарід до тих небезпек, які над 
ним висіли, та які опісля на 
нього таки спали. 

Ось що ті недавні націстич-
ні агенти рік тому писали. В 
„УЩВістях" з 2-го січня 1941 
знаходимо на передовій сто-
рінці великий репортаж про 
промову сенатора Вілера, ві-
домого ізоляціоніста, якого 
тепер та сама большевицька 

ною. В Канаді про це все вже ґ а 3ета так дуже лає. В тім ре 
добре знає державна влада. І портажі обширно подані цита-
тому на наклепи на своє насе- т и промови згаданого сенато-
лення українського походжен- p a j л і ж н и м и т а к і ^ Q B J , . п д м е . 
ня пе `звертає увагу. Булоб до- рИканці! Не дайтесь захопити 

Іу^дучених Держа 
^ '''''""ІЙо№ртшда 

масовою істерикою. Не подо-
рожуйте ш ля`хом^ нТ^якім"вн 
були в 1917 р. Ви повісили тоді 

тиована- про своє населення у-і фігуру, яка представляла Боба 
крашського походження і неІЛа Фоллета, бо він був проти 

‚звертала уваги на доноси TajB i f w„, о п і с л я відпокутували 
Т и- шо 'и:-п,лиіепти.`-8ДОбних одиниць 4HjCBir i в ч и н о к І поставили його 

і1охолженпяч,,ЧИНПИКІВ, Щ О ставляться ^ Р О ' І д о салі слави. Пятнацять років 
- жо до визволення українсько-„ІС Л Я в і й н „ , К 0 Ли виявлено 

го народу і' стараютсья очер- ! т а и н і договори, ви побачили, 
нювати теж і американських!що в а с оманено. Чи історія 
українців:та їх товариства. Ко-І 
ли де знайдеться яка одиниця 

обманути так званим вельмо-
жам". 

Ось такі слова повторяли ці 
московські агенти на сторін-
ках своїх газет. Та не думайте, 
що ті слова наводили „УЩВі-
сти" на те, щоб їх опісля о-
прокинути та натаврувати. Бо-
рони Боже. В тім самім числі 
в редакційній статті вони пи-
шуть ось що: 

„Сенатор Вілер виголосив 
промову минулого понеділка, 
що її можна уважати відповід-
дю на промову Рузвелта з ми-
нулої неділі. Промову Вілера 
з усіма її недостачами треба 
уважати начасі. І більшість а-
мериканської преси старалася 
цю промову замовчати, або 
переказала ЇЇ як незамітну „но-
винку", все одно вражіння в 
народі від цієї промови оста-
вить наслідки. Замітно, що 
між тою пресою, для якої про-
мова сенатора Вілера була не-
замітною „новинкою" параду 
ють „ліберальні" органи, як 
„Ню йорќ Повст", „Пі Ем" 
тим подібні. Між іншим сена-
тор Вілер запропонував поча-
ти формувати погляд в справі 
можливого замирення. Іншими 
словами, сенатор тільки під-
черкує домагання мас, щоб во-
ючі сторони оприлюднили ціли 
війни. Адже війна не може 
продовжатися безконечно. Во-
юючі сторони повинні ясно ска-
зати, защо воюють? Зрештою 
народи повинні.вимоѓга такі 
точні опреділення від урядів, 
що відповідальні за цю війну. 
Від себе Вілер пропонує такі 
питання, що малнб лягти, на 
його думку в основу замирсн-
ня Европн: 

„Німеччина повинна бути 
визнана в кордонах з 19М ро-

зовсім 
льояльннми й патріотичними 
американцями. Так само льо-
яльно ставляться й канадійці 
українського походження до 
Канади. Інакше й бути не 
може! 

українського походження, щ о ! л и б П Р 0 Т И Злучених Держав 
ні під якою намовою. невідповідальяо або шкідливо І н , п , д я к о ю намовою. Ось ті 

говорить або поводиться, то 'американці українського похо-
на те є влада, щоб зробила 3 ! д ж е н н я н е Т І Л Ь К И ЛУЖІІ льояль-
нею порядок. Такі звихнені о-!НІ ' в о н и ' ЛУЖ.Є nWl бУГИ та 

Чи хто з американців вва-'днинці трапляються між вся- називатися американцями! Во-
жає, наприклад, американсь- кими людьми. Думаю, що аме-!н и г0г0йі й своє життя відда-
кнх жидів (євреїв) нельояль- риканські власти вже могли;ти в обороні Злучених Дер-
ними супроти Злучених Дер-віддавна Ѓпізнати, що амерн- ж а в й їхнього демократичного 
жав. тому, що мають свої ок капці українського походження 
ремі товариства, освітно-вн- та їх товариства й видавниц-
ховні інституції, часописи, до- тва зовсім льояльні Злученим 
ми молитви? Чи докоряє їм!Державам,.та що вони не ста-

способу життя! І його дійсно 
віддають, як це виказують во-
єнні звіти. 

О. Івах, Винніпеґ, Мани. 

повинні стати автономними 
країнами. Німеччина м а є одер-
жати всі свої кольонії зперед 
попередньої війни. Очевидно, 
що Данія, Норвегія, Бельгія, і 
Голяндія повинні бути иеза-
лежнимн країнами. Альзація і 
Льотаринґія повинні і даль-
ше оставати частинами Фран-
ції. Ніяких воєнних контрибу 
цій. Ніяких відшкодувань, чи 
репарацій. Обмеження зброй-
них сил. 

„Ці пропозиції — пишуть 
від себе далі „УЩВісти" — 
можна приняти вцілости, мож-
на їх відкинути взагалі, можна 
справити, можна зреформува-
ти. Як плян для мира, вони 
далекі від такого. Важне, що 
сенатор Вілер ставить питан-
ня рубом: За що воюєте? І та-
ке питання направлене не тіль-
ки на адресу Лондону й Берлі-

иа, але і Ваіцнипгону. Сьогод-
ні вже ніхто серіозно не гово-
рить про нашу невтральність у 
відношенні до війни, не гово-
рить про таку і сенатор Вілер, 
бо фактично у цій війні-Злуче-
ні Держави беруть участь, хоч 
не безпосередньо своїми вій-
ськовими силами. Таким чином 
питання на місці: Яких наслід-
ків з тої війни бажає Амери-
ка? Відповісти загальною 
фразою, що бажаємо поразки 
фашистському союзови, ма-
ло! Для мира в Европі і світі 
взагалі потрібно чогось біль-
ше, як самого повалення фа-
шизму. Взйна 1914—1918 pp. 
була настільки руйнуючою, 
що й тепер, хоч про фашизм 
в тім часі ще ніхто не чув. Ми 
більше як певні, що пропози-
ції сенатора Вілера, якими не-
достатніми вони не булиб, бу-
дуть визнані як „табу" для о-
бох воюючих сторін. Бо обі 
сторони імперіялістів не хо-
тять нічого менше, тільки ви-
ключного панування над сві-
том. Але ці пропозиції помо-
ж)ть американським робітни-
кам переконатись, що усі ці 
заяви про війну між демокра-
тією і фашизмом є димовою 
занавісою, за якою імперіяліс-
ти , пробують закрити свої 
дійсні ціли війни. Фактично 
все так було. Все палії воєн 
знаходили якісь форми . масо-
вого обманства, гнали народи 
на різню і тільки після кожної 
війни ставало людям ясно, що 
задармо пролято море ќрови, 
за дармо вмирали трудящі, 
коли на справу глядѓѓи зі ста-
новища інтересів народів, а не 
торгівців смерти, не зі стано-
вища інтересів імперіялістів". 

Ось так писала рік тому таГ^ 
большевицька рептилька, яка 
сьогодня надягнула шати ве-Ч 
ликого американського патріо-
тизму. Вона тоді зачисляла 
президента Рузвелта до воєн-
них підбурхачів, до світових 
імперіял^ісгів та торгівців смер-
ти. Сенатора Вілера вона тоді 
величала. Найвиразніше на 
світі обстоювала німецькі ін 
mm теѓ 

as ьштшњтжжтшпхщіфщммяШШШйШшцш^^ 

НА СЕЛІ 
{39) м. 

Повість 

Ш К О Л И Ч Е Н К А 

— Панове! А щож отеє наша 
Уляна Іванівна думає собі, що 
засіла отут у селі і не обирає 
собі достойного снівробітни-
ка -— дружини вірної? 

— Рано ще Уляні Іванівні, — 
усміхаючись завважила сама 
панночка. 

— Не рано, а друге щось, — 
пояснив о. Миколай, — чую я, 
Уляно Іванівно, що сватали вас 
дуже достойні, заможні та ти-
туловані особи... 

— Хто це вам казав? 
— Дозвольте не називати, — 

алеж це правда? 
і `ђг Положім правда, але хтож 
міг; довідатись про це? 
у—- Люди — божі собаки, так 
говорила мені одна старенька 
баба, — про все довідаються, 
про все брешуть, — відповів 
о . Миколай. 

шла за титулованого, — вста-
вила свою думку Маруся Пав-
лівна. 

— Когож ви, Уляно Іванів-
но, бажаєте назвати своєю дру-
жиною? Чи мабуть ніколи вам 
про це думати та обирати по 
свойому серцю? 

— А на ідо його думати, на 
що обирати? — знову загово-
рила матушка, — у нас є Ма-
кснм Петрович, — от би з ким 
спарувала я У,ляну 
від всього серця. 

— Браво! А я собі й забув, 
що Максим Петрович пароб-
кує! — весело вигукнув о. Ми-
колай на всю хату. 

Максим Петрович почерво-
нів, але дбав не показати ви-
ду, що на його цс справило 
вражіння. 

— Так от і почнемо їх сва-

рюзно завважила матушка. 
— Щож, коли сватати, то й 

сватати! — згодився о. Мико-
лай і звернувшись до Мнсака 
запитав, усміхаючись: — Згод-
ні, Максим Петрович? 

— Про це слід запитати 
спершу молоду, а не молодого, 
— жартовливо відповів Мисак. 

— Ваша правда! Запитаємо, 
Уляно Іванівно! Я сватаю вас: 

рила У.іяна Іванівна, — краще 
розкажіть нам, о. Миколай, 
чи дуже часто карали вас за 
пустотливосте ваші, як були в 
семинарії? 

— Он-йой, скільки доста-
валося! 

І о. Миколай, дякуючи весе-
лому настрою та декільком 
чаркам доброї наливки, мов з 
мішка посипав своїми спога-

хочсте вийте замуж за Маќси- д а м и {цю сеМинарське життя 
ма Петровича? 

— А збираєтьсяж Максим 
1 Іетрович дружитись? 

— Попитаємо: хочете дру-
жнтись, Максим Петрович? 

— Досі не думав про це. 
— А в принципі? 
— Визнаю за добру річ. 
— Путе, Уляно Іванівно, виіі-

дете ви замуж за Максима 

г—-ѓЯ івама ніколиб не вий-'тати, — спокійно і цілком се 

Панівну J Петровича, чи ні? 
— А чомуж! — сміючись 

відповіла панночка. 
— Просіть руки і серця! — 

звернувся о. Миколай до Ми-
сака. 

— Коли вже ви такий за-
пзятий сват, так доручаю вам 
і про це запитати від мого 
ймення, — жартовливо про-
мовив Мисак. 
`-чь- Кинемо жарти! — загово-

про семинарське 
та всі ті пустоти, за які так, 
або ііі.ікше перепадали йому 
безчис іенні кари. В спогадах 
ного чимало було таких ви-
падків, які досить близько ски-
далнсь і на вчинки самої Уля-
ни Іванівни, коли була вона в 
гімнамі, а, через те розмова 
ішіаркп почала перебігати з 
уст до уст, від одної особи 
До друго'ї, той розповідав те, 
тон ічіце, усі сміялись, пїд-
жартоиували при нагоді і про-
сиділн за столом до дванаця-
тої години ночи. 

.Час до дому, час, — час 
і иор;і!" — проспівала Уляна 
Іванівна встаючи зза столу. 

Такому почійѓу Уляни Іва-
нівнн не церечицдп'хто. У при-
ятелів давно вже виробилась 
дружіі:сть в усьому, а через 

те і в цьому випадку всі од-
ностайне повставали з своїх 
місць, підхопили почату піс-
ню і доспівавши її до кінця, 
пішли до прихожої вдягатись. 

— Аж ось коли почув я 
спів Максима Петровича, — 
завважив о. Микилай, — до 
цього часу гадав собі, що він 
ні єдиної нотки не витягне. 

— Поступ, поступ, — в усьо-
му поступ, — промовила Ўля-
на Іванівна, — Максим Петро-
вич скоро вже і на гітарі гра-
тиме... 

— Ви все з жартами, — за-
протестував Максим Петрович, 
бо він до цього часу не вив-
чився т е ні однієї пісні грати. 

— Жарти жартами, а як би 
ви справді подружились, то 
Максим Петрович багатоб де 
чому виучився, — промовив 
о. Миколай. 

— І чого вам так хочеться, 
щоби ми подружилися? — за-
питала панночка, — за він-
чаиня здерти хочете, чи що? 

і не здерти з — А -чомуб 
приятелів? 

— А тиб таки і взяв? — до-
кірливо промовила матушка. 

— Чомуж би не взяв? Але 
ти думаєш, що вониб запла-

тили, що далиб о. Миколаю 
заробити якогось карбованця? 
Помиляєшся, не на таких на-
скочила! 

— Це,правда. Не знаю, як 
Максим Петрович, а я не да-
лаб ні єдиної копійчини. 

— Так ^ао приятельськи і 
повинно бути! — серіозно за-
вважила Маруся Павлівна. 

— Та ти у мене благоді-
телька, — кладучи руку на 
плече матушки, промовив о. 
Миколай, — а що з приятелів 
я всеж таки здер би що нс-
будь, так це правда! . 

Мисак розігнався щось ска-
зати, але почервонів і замовк. 
Це спостерегли всі і одностай-
но загомоніли: 

— Кажіть, кажіть! Нічого 
слів ковтать перед приятелями. 

Мисак змутився ще дужче, 
але заговорив: 

— Я хотів сказати цілком 
серіозно про одну річ... 

— Тим краще, тим краще — 
підхопили голоси. 

— Ну, так тому й буть! Уля-
но Іванівно, я мав запитати 
вас не жартовливо, а справді 
цілком серіозно: чи виб пішли 

а покрќути ні-
меччинг її границі зперед ми-
нулої війни т ^ г ^ д д а т и ` в е к ^ ^ 
льоиії, повторяла вона за Ві-
лером. Замало повалити фа-
4цизм, говорила від себе. Фа-
шизм і нацизм це другорядна 
справа. Війна між фашизмом, 
і демократією це лише димова 
заслона! Війна забирає кров 
трудящих і проти неї треба ви-
ступати! Минула війна була та-
кож руйнуюча, хоч тоді ніхто 
про фашизм не чував! Також 
цинічно харкали большевиць-
кі „УЩВісти" на засаду неза-
лежности менших народів. Ви-
старчнть для Чихословаччини 
і Польщі автономія, погоджу-
вались вони. 

Чомуж вони зробили такий 
карколомний зворот від цього 
часу? Чому ви их за одну ніч 
Рузвелт став дбродієм світу, а 
сенатор Вілер лайдак і зрад-
ником? Невже Німеччина по 
22. січня 1941 більше загрози-
ла американсьим інтересам, 
ніж тоді? 

Причиною цеї карколомної 
зміни було це, що світовий па-
лій, розбишака і вчорашній 
ќўклан Сталіна, Гітлер, пола-
мав свої обіцянки і несподіва-
но вдарив на Совети. Ось то-
му, що Гітлєр напав на . Совє-
ти, большєвицькі агенти по ці-
лім світі, включаючи нашу 
рептильку, так раптово зміни-
ли своє становище і горячово 
почали злизувати те, на що 
вчора плювали, а почали хар-
кати на те, що вчора вихвалю-
вали. Своїм поступованням 
вони дали наявний доказ, що 
всеціло служать чужим інтере-
сам, а не інтересам Америки. З 
цього можна'вносити, що ко-
либ завтра Сталін і Гітлєр 
знов падали собі руки, то 
большєвицькі агенти, включа-
ючи нашу рептильку, знов по-
чали шкодити дійсним інтере-
сам Америки, а служилиб чу-
жим, ворожим Америці. Та 
проте ось ці чужі агенти бе-
руться тепер вчити інших аме-
риканського патріотизму й ще 

т я я Г Л 3 а М У ? п K 0 J W V с в . а 1 с м і ю т ь когось денунціс^увате 
тав вас?, - .(Дальше буде), (за не-міерикансьі^ гмботуі 
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ДЕПАРТАМЕНТ СПРАВЕДЛИВОСТИ ПІДСУМОВУЄ' 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВОРОЖИХ ЧУЖИНЦІВ 
Департамент справедливо-( 

сти дав запевнення тисячам о-
сіб німецького, італійського 
та японського роду, які жи-
вуть в Злучених Державах, що 
їх не буде турбовано й вони 
не будуть підлягати наймен-
шим персональним обмежен-
ням, якщо вони будуть пово-
дитися мирно й стримуватись 
від будьякого вияву нельояль-
ности до цієї країни. 

Коли приблизно 3,000 воро-
жих чужинців взято під тим-
часовий арешт від часу випо-
відження війни Державам О-
сі, генеральний прокуратор, 
Френсис Бидел, пояснив, що 
це було необхідним заходом 
для державної оборони, та що 
дотичні особи СВОЇМИ ПОПЄ-
редними вчинками викликали 
підозріння департаменту спра-
ведливости. Проте, продовжу-
вав він, всі ворожі чужинці, 
які є під підозрінням чи ні, 
повинні тепер застосуватись 
до певних, спеціяльних розпо-
ряджень про поведінку протя-
гом війни. 

З ворожим чужинцем може 

ни, або їх складові частини; 
амуніцію; бомби; вибухові ре-
чі або матеріяли, що вжнва-
ються для вироблення їх; ра-
діо-прнймачі на короткі хвилі 
(офіційно означено: ‚‚кожний 
апарат, що може діставати 
сигнали, повідомлення або ко-
мунікати якогобудь роду, які 

! З ЖИТТІІ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 

піти на переслухання член Йо 
ѓо родини, або приятель, але переслані способом фреквен 
не адвокат. Причиною того elU" " а ' 1,500 кілосайклс чи 
те, як пояснюється, що комі-і більше, або фреквенції на 540 
сії переслухання не є закон- кілосайклс чи менше"); коди 
ними судами; нема конститу- чи шифри; фотографічні апа-
ційного зобовязання Злучених!рати; папери, документи чи 
Держав дозволяти законне а- книжки, на яких може бути 
пелювання від арешту воро- таємне письмо; фотографії, 
жого чужинця в часі 'війни, а малюнки, рисунки, мали або 
комісії переслухання є вик-1 графічне представлення якого-
лючно поширенням демокра- і небудь з воєнних чи морських 
тйчних принципів. Особам, і заведень чи заосмотрень, якої-
приведеним перед комісії, на-'небудь зброї, амуніції, знаря-

zxxz з п с -агс-ќ 
ТОРОНТО, онт. 

„Є необхідним в час війни 
повзяти всі міри, які можуть 
бути потрібні для державної 
безпеки", заявив генеральний 
прокуратор. „Це значить за-
тримання всіх знаних та нідо-
зрілих ворогів в межах на-
ших границь, так само як о-
сторога перед ворогами, які 
не є знані. . J 

„О'дначе це не значить, що 
уряд Злучених Держав заияв 
жорстоке, мстиве становище 
у відношенню до громадян во-
рожих держав, яким припало 
жити тут. Тоді, як нельояльні 
вчинки будуть суворо пере-
слідуватись, будуть зроблені 
всі "старання, "щоб зберегти 
свободи, якими чужинці туѓ 
користувались раніше, та за-
хистнтн їх від дискримінації 
та переслідування. 

„Так довго, як їх поведін-
ка заслуговує на загальні при-
вілеї демократії, чужинці 
будьякої національностн не 
мають в Злучених Державах 
боятися переслідувань". 

загал буде дозволено висказа 
ти свої" аргументи щодо того, 
чому вони мали би бути звіль-
ні та представити посвідки й 
свідків своєї поведінки. Зав-
ше, як буде потреба, будуть 
покликані перекладчики імі-
граційним та Натуралізацій-
ним Бюром. 

дів війни, винаходів, або рі 
чей, які вживалися чи пляну-
ється вживати в боєвому за-
осмотренню суходільних чи 
морських боєвих сил Злучених 
Держав, або якихнебудь во-
єнних чи морських постів, та-
борів чи стацій. 

Ця частина розпорядженн 
Комісії даватимуть свої п о - і б у л а недавно поширена ви-

ради Генеральному Прокура-Гм .о г о ю ' а б и в о . Р о ж , .чужинці 
торови, який виноситіше' о - ! ш д Д а л и місцевій політ, всю 
статочне рішення у кожній І с ї Р , л ь н у ' зброю, радю-прийма: 
справі ворожих чужинців. Ко-!41 н а К?Р^Т К , ,хв"л.1- ""силачі 
місії можуть радити безумов- т а РУЧШ фотографічні апара-
не звільнення, звільнення на т и н е п і з и , н ш е 0- січня, 
слово, або інтернований на, 4. Ворожі чужинці не мо-
час війни. Ті, що звільнені на'жуть літати аероплннами без 
слово, можуть бути увільнені!Дозволу генерального проку-
під залогоќ, або без нього, 'ратора. 
але від них вимагатиметься,! 5. Вони не можуть переїз-
щоб зявлялись регулярно доідити або подорожувати з мі-
Іміграційного та Натураліза-ісця на місце поза громаду, в 
цінного Бюра та дотримува-і якій живуть, без дозволу ґе-
лись певних інших умов, які(неральноѓо прокуратора. Аби 
МОЖУТЬ бути докладно озн'аче-; дістати такий дозвіл, вони му-
ні. Тих, що їх поручено до)сять виповнити у державного 
інтерновання, віддадуть під j прокуратора в тім днстрикті 
догляд армії. де вони ЖИВУТЬ, щонайменше 

Варожих чужинців, ЯКИХ з а - ' з а - о д и н тижд'ень до задуманої 
арештовано,; тримають „ціпоїздки, заяву, з такими дани-

3 річних зборів 432 відділу 
У. Н. Союзу. 

Дня 11-го січня, відбулися 
річні збори 432. Відділу У. Н. 
Союзу в Торонто, Онт. Відбу-
лися вони в Домі УНО при ву-
лиці Бетирст під ч. 300, тобто 
в цьому самому домі, де й прн-
міщується відділ. 

На предсідника для переве-
дення зборів вибрано п. М. 
Моту, а на секретара п. Т. Да-
ниляка. 

Зо звіту урядників заряду 
члени довідалися, т о відділ 

ч. 432. є найбільшим відді-
лом у Канаді. Числить він те-
пер 275 членів. Відділ росте j 
з кожним днем завдяки 
зового організатора й членів 
заряду, які думають про його 
розвиток. 

З місячних вкладок за ми-
нулий рік було $4,877.50. В бі-
жучому році ця сума, на дум-
ку урядників, подвоїться на-

Романиќ, Д. Захарчуќ. На хо-
рунжого: Ю. Ѓусяка. На при-
дверника: М. Моту. 

Після корисних дискусій над 
працею в біжучому році річні 
збори закрито відспіванням 
гимну „Боже Щасти йому". 

Секретар. 

Q K Поширюють Серед 
Американців Знання 

Про Україну? 

і 
ЛИСТУВАННЯ Р Е Д В Д І і 

_ _ _ _ _ _ _ _ і 

БрІджпорт, Кони. —- ГІро-
снться Хвальну управу 59; від-
ділу У. Н. Союзу вислати св`оє 

(В тій рубриці подаватимемо Імена!рішення до головної канцеля-
тнх осіб чи організацій, шо будуть{ 
закуповувати книжки про` Україну І 
українських людей для амернкан-
ських Інституцій чн американських 

РАЧЕСТЕР, Н. И. 

Відділ 316 У. Н. Союзу заку-
пив о он дів за $7,000. 

В місяці листопаді м. р. го-
ловний уряд Українського На-
родного Союзу вислав був 
спеціяльного листа, в якому 

визначних людей). 

рії У. Н. Союзу. На каш_; дум-
ку така ухвала повинна бути 
повзята перед Конвенцією і 
вислана до Статутової Комісії, 
шоо вона лредложила це Кон-
венції. Порушена Вами справа 
відноситься до статута. Крім 

_ _ „ _тРн!того треба ще доручити буду-
„Історії України'" 

ФілядельфІя (Найставн), Па. 
— Українська Громада в Най-
ставн ухвалила закупити 
примірники 
М. Грушевського чому конвенційному делегато-

і одну КНИЖ-ІВИ щ о 0 u e j С П р а в и пильнував 
ќу Ю. Вернадського „Богдан-; { її обороняв. Та, як сказано, 
гетьман України" з таким прн- ; м и н е е уП0Важнені давати 'на 
значенням: по одному прнмір-іце а в т 0рИтетні відповіли. Ми 
никови історії до Темпл Юні-
верзіти і Юніверзіти оф Пен-
силвенія, а оставші дві книж-
ки залишити в Громаді. 

Сентрелія, Па. Відділ 4261 

тільки висказуємо свою думку. 
К. X., ДІтройт, МІш. — Мі-

стимо надсилані матеріяли по 
можиости якнайскорше. Коли 

- . . . . . . , „ , є проволока, то не вина редак-
закликав, щоб кожний ВІДДІЛІЎ. Н. Союзу закупив один при- ц ^ а п р и ч н н а т а , щ о бракує 

Г л і л ‚закупив, після своєї можности,,мірник „Історії України" в ан- _,;Д,а п ,-.,,,._; 
СОЮ- „ тт - Л Ѓ І - - - - - . .. І МИ.ЦИ В IddCTI . . ; 

Бонди Державної Оборони, як'мінській мові н подарував йо 
теж, щоб піддержувати Аме-іго бібліотеці Публичної Шко 
риканський Червоний Хрест.їли. 
Ці свої заклики піддержав г" ' 
ловний уряд У. Н. Союза над-j Шш.гпиил... 
звичайно примірним вчинком,! АтЕРИКнлЩ ЗІСТРІЛИЛИ 16 
бо сам закупив державних ..- .-._..,.. бондів на суму понад $1,200,-. 

певно, а це тому, бо Союз дає (goo, я к т е ж ж е р т вував на Аме-І 
всім своїм членам добрі прн-j р н к а н с ь к и й Червоний Хрест 
вилеї і поміч тоді, коли члени 1500. 

ЯПОНСЬКИХ ЛІТАКІВ ЗА 
ОДИН ТИЖДЕНЬ 

та ми: їм я, національність, ре-
р чужинця, 

бажають її. Зо звѓѓу також до-1 
відалися члени, що багато ді-
тей батьки асекурують в но-

доглядом Іміґраціііного _, . 
Натурнлізац.йного Бюра, поки ктратинии нуме. _ ж _ 
не Г)Уіе пеоеведено иересіу- м е т а "ОАОРОЖІ. куди іде, дати тих провідних людей, шо були 
хапня`'.х справ. Про їх м ісйе і ' в , д Ь л у й , , о в о Р о т У' лорога. я - L м и и у Л и х роках. (Відділ цей 
Йеребування можна довіда-і к ^ ю , д с т а и к , п ' С Ш ) С о Г ю м ^ з а " був з о р г а н і з о в а н и й иа прикін- Ми амери 
ТИСЬЇ ЗВЄрнуВШИСЬ д о нан.ІЛІЗН.НЦЄЮ,йаВТОбУС0М, автомо-f ? ; ^ : , . 1 мкмшсиипг, 
ближчого державного ироку 
ратора, до канцелярії Федс 

ВАШИНГТОН. - Департа-
На цей заклик виѓўкується І м е , г г ВІЙНН повідрюиє, що 

також і наше „Т-во Вільних1 змериканські летуни зістрілн-
вих ќлясах, тобто IV. і У. -т ій . і^ак ів" , 316. відділ У. Н. Co- Щ ^ ^ р ^ ^ я-
які увійшли в життя після XX. " з а ; ВІДДІЛ закупив Б о ^ в і ^ К ^ ^ к ' 8 _ я

н а ф " ^ " " " -
Коиненпії яка відбулася в ; Державної Оборони на суму‚ських Островах та в Нідер. 
Ю41 ро"иі'в м""і Гарисб зі. 1 ^ 0 0 , а на Американський ^ Східній Індії, Сім лі-

До заряду на біжучий д і л о - ! ^ е
п

Р Т И И ^ Р Є С Т ж еРтвованоіТЄК , В З'стр.лнли летуни ген 
вий рік знову пср^вибнрано і^ ;3" о в а

о
У к Р а і н с ькин Народ-

к J ний Дім в Рачестер, Н. Я. жер-
твунав $100 на АЧХ. 

канські горожани 

МекАртура, а 9 ці амирнкан-
ські летуни. що бються 
стороні голяндців на 
Целебес. 

по 
острові 

ІІІН- - . `. ' . ,,-' ' 
ik'v-}білем і т. и.). Якщо подорож 

"Імае бути більше нк до одного і-і(ііиі'и, ;іч написаним Ч'і'лі."-і - " -г - - _ 
ральною Слідчого Бюра або м , с ц я ` "одюш інформації по-
до Іміграційного та Њтўралі-і В И И ," r,.VT,i ТЃ^"І S l l j ? ^ " заціііного Бюра. Затримані о-
собн можуть посилати і діста-
ватн листи, приймати відвіди-

Ґенеральний прокуратор Би'-1 " и приятелів та родичів, зан 
дел пояснив, що згідно з по- матись необхідними СПрііВ-МІ 
становами П p. cb и дентської та вживати телефон. 

дого міста, яке має бути від-
відане. 

Одначе це розпорядження, 
'як офіційно пояснюється, не 
перешкоджає ворожому чу-
жинцеві переїздити свобіднр з 
місця на місце в межах ного 

щ'о Злуч`ені-Держави є в стані 
війни з урядами} Німеччини, 
Італії та Японії, департамент 
справедливости є відиовідаль-
ним за переведення законів 
відносно ворожих чужинців. 

З часу оголошення війни, 
приблизно 3,000 ворожих чу-
жинців заарештовано. Це чн-
сло представляє менше як пів 
відсотка з 1,000,000 громадян 
Німеччини, Італії та Японії, я-
кі були в цій країні на той час. 
Ці заарештовані були в кож-
ному разі особами, яких депар-
тамент справедливости мав 
підставу підозрівати, що вони 
можуть помагати ворогам 

іі! затоимані тільки тоді, як їх І ш с т а . - а б о _ Ji )0MaM_B! ,K_OH-V10 ' затримані тільки тоді, 
арешт вважається необхідним ч и с в 0 1 с п Р а в и - відвідувати ко-
для спокою та безпеки краї-! т о с ь- ходити до школи, в роз 
ни`', заявив генеральний про-
куратор. „Тільки коли є твер-
да підстава побоювання за 
внутрішню безпеку країни, бу-
дс ворожий чужинець інтерно-
ваний на час війни" 

‚'вагові місця, або до місць мо 
ЛИТВИ і т . н . 

6. Ворожі чужинці не мо-
жуть вступати або перебувати 

j в районах таких фортець, та-
борів, лстунських майданів, 

ці 1939 року, саме в початќих українського походження м а є - " -
теперішньої ВІЙНИ!). :МО показати, що ми вміємо;КОЖНИЙ СВІДОМИЙ АМЕ-

До уряду ввійшли такі Чле-!обстояти нашу батьківщину у РИКАНСЬКИЙ УКРАЇНЕЦЬ 
ни-В Баган, голова; В. Гірник, війні з її ворогами. Віримо; ПОВИНЕН БУТИ ЧЛЕНОМ 
фін. секретар; Я Ковальчук, сильно, що тим разом пере-
касієр. Провірна Комісія: Ю. можцями знову вийдуть демо-
Романик, Т. Даниляк, І. Вовк.ікратичні держави, а тим са-
Опікуни хорих: А. Глинка, Е.!ним щезне насильство та вар-

г- п __ (варства всяких диктатур у сві-
ШЛУШХ-ЛШРРЛІЇІЛІЦ, 

Від всіх ворожих ЧУЖИНЦІВ) фабрик пороху, доків, фаб-
— себто від всіх громадян Ні-! рик, або інших місць, з яких 
меччини, Італії та Японії, що І вони можуть бути, виключені 
тепер живуть в Злучених Дер-І генеральним прокуратором а-
жавах 'вимагає'ться дотри-і бо іншим відповід'ним урядом, 
мування правил, якщо вони І Ані не. можуть вступати на я-
бажають уникнути арешту. Ті j кінебудь головні шляхи, за-
правила в" головному є та'кі: лізниці, підземні шляхи, або 

1. Вони не смію`ть вступа-;до інших місць, що не є за-
Злучених Держав. Багато з Іти а Зону Панамського Кана- j гально відкритими для публи-

- : " лу, або бути в ній. І ки. 
2. Вони не сміють вступати 7. Воѓни не можуть належа-

в якунебудь частину кОйтинен-і ти до ніякої групи, організа-
ту Злучених Держав або їх во- ції, чи руху, означеного гене-
л`одінь та теріторій або. їх по- ральним прокоратором ні не 
кидати, хіба що на таке дозво-і проявляти тамже Діяльности, 
лять розпорядки. Місцеве Імі'.ні не можуть вести ніякої про-
граційне та Натуралізаційне пагандної діяльности. 
Бюро уділюватиме відомости, Недотримання тих розпори-
які саме є ці розпорядження..'джень, таксамо як інших, які 

' З . Ворожі чужинці не смі- можуть оголошуватись час від 
ють мати у сво.му володінню,; часу ,̀ може спричинити арешт. 

громадян, виораних з тої мі-(чи в їх до'мах, чи в закладах Ворожим чужинцям з Ні-
сцевости, а кожна справа бу-іякінебудь з таких річей: 1 меччини та Італії не забороне-
де мати окреме переслуханн'я. І стрільну зборю; знаряддя вій-', ^о старатись про громадян 

—————-—тѓ-—̂ —- - , __, — -
ство Злучених ДТ?ЙИІІВ; пе 
зважаючи на стан війни. Вони 
можуть подаватись на перші 
папери в кожний час, як і на 
другі, після, виконання вимо-
ги щодо часу перебування. За-
кон одначе узгляднює, що о-
статочна акція по всіх апліка-
ціях, поданих до ‚ft. грудня 
1941. року, буде відложена на 
90 днів, аби дати департамен-
ту справедловости можливість 
дослідити окремі справи. Ні-

сить рівнож`. засісти також 
вільний український нарід. 

Василь Іванців. 

ТРОПІКА ГІРКОГО ГУМОРУ 

I X U I I V I I I 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО 
СОЮЗУ. 

Г. Л.; Елмайра, Н. И. — Спа-
сибіг за добре слово! Так, до-
водиться нам переживати ба-
гато. Гуляють большевики.не 
тільки в Ваших околицях, але 
й деінде. Розпускають всілякі 
брехні, та це їм не першина. 
До цього повинніб наші люди 
вже звикнути. 

А. С , Лейквуд, О. — Відчу-
ваємо Ваші бажання, але так 
є, пю в Англії нема українсь-
кого легіону. Ті польські ча-
стини, що є в Англії, вважа-
ються частинами польської ар-
мії. Вони підлягають властиво 
польському урядови на виг-
нанню, але є під бритійською 
командою, оскільки іде про 
ииеквіпування, вишколеннп і 
воєнну службу. Це подаємо 
Вам для вияснення, як ті сп'ра-
ви маються. Заради на те, що 
питаєте, наразі нема. - , S 

в кожній УКРАЇНСЬКІЙ ХАТІ 
ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ , 

ЧАСОПИС -СВОБОДА" 

них було під секретним С.1ІД-
ством Федерального Слідчого 
Бюра місяцями або навіть ро 
Ками. 

Кожна особа, так арештова-
на, всежтаки матиме можли-
вість відклику до Комісій Пе-
рсслухання Ворожих Чужин-
ців, які встановлено по всіх 
федеральних судових дист-
риктах. Кожна з цих комісій 
складена з трьох цивільних 

КАТАСТРОФА ВЕЛИКАНСЬКОГО ЛІТАКА.-Спалені останки великого літаючого 
копабля що оноді розбився об Тейбл Мавнтин. у Лас Вегас, Невада. На ньому в '-
кятастооФі загинули фільмова акторка Карол Ломбард, П матір, пані Елизабет К. 
Пітере; та 20 інших осіб. Між убитими було 7 офіцирів американькоі армії з лет-
ничого корпусу. 

Як довго нюйорська peu-j 
тилька „Дн Авр" била лише! 
українських націоналістів, ба-і 
ѓато українських газет і діячів 

мецькі та італійські чужинці,'раділо з цього і покликалось1 

які не подали аплікацій до 8. н а Д и д „ м о в л я в н в и 
грудня можуть дістати повне л„ .. 
горожанство тільки після то- ц е ж поважне американське ви-
го, як президент Злучених давництво таке говорить! З 
Держав дасть згоду, але їм хвилею, як те „поважне ви-
не заборонено виповнити по- давництво" н огидний спосіб 
передні форми аплікацій. накинулось і на інші українсь-

Також не забороняється во- . . . J. 
рожим чужинцям мати якуне- к , ГРУПИ т а провідників, серед 
будь працю, крім певної праці " " х ' "а тих, що ще недавно 
й` звязку з обороною краю, поќлиќўвались на .‚Ди Авр" і 
Коли іде" справа про довірочну ним захоплювались, вже деякі 
працю для армії й (рльоти, Г а з е т и змінили свій тон і нині 
треба дістати дозвіл, відповід- ВИСНОВКУ п т 
ного уряду перед приняггям "РИХ0Дять Д^ висновку, шо 
на працю 'ворожого чужинця, j видно „для „Ди Авр тільки 
Щодо всіх інших родів праці,'неживий українець є добрим, 
однаково громадської чи при-!українцем". Чому раніше не 
ватної, нема заборони проти було мати троха більше розўі ggA'звеѓму j сумління? та кра",е ? Ч 
так само як і генеральний про-;110 ' ш ж " І К 0 ' И -
куратор, жадають від праце-
давців не виріжнювати чужин-
ців, або осіб з іменами, що ( 
звучать по чужому. 

„Я хотів би вияснити нев-! 
тральним та ворожим чужий-' 
цим однаково", заявив ґене-
ральний прокуратор, „що роб-1 
ляться всі старання, аби гаран-! 
ѓўвати їм справедливе' й бсз-
стбронне трактування через 
час цього поготівля. Виконав-
ча влада, по законам про во-
рожих чужинців, покладена в 
руки департаменту справедли-
вости. І Іовідомлено ґуберна-
торів та мейорів аби дали іп-
струкції своїм- місцевим уря'д-
ннкам стримуватися від вмі-
шування в федеральні пляни 
й заходи. 

„Особиста свобода є саме 
головне в демократичних прин-
ципах, за оборону яких ми 
провадимо тепер війну. Ми не 
можемо залишити ті принци-
пи в часі, як боремося за збе-
реження їх. Очевидно уряд не 
буде терпіти ніякої шкідливої 
діяльности. Але ні один чужи-
нець не повинен боятися за 
свою безпеку і свободу в Злу-
чених Державах, доки він по-
водиться згідно з законами та 
підлягає тим спеціяльним роз-

Іпорядженням, до яких він мо-
іже бути зобовязаний". 

ЗАМОВЛЯЙТЕ ТЕПЕР 
ІСТОРІЮ УКРАЇНИ ПО АНҐЛІЙСЬКИ 
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U K R A I N E 

By Michael Hrushevsky 
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. 7 -- КУХНЯ 
Ставлення побіч себе цих двох ронять може на. мить виг-

лядатй дивоглядним і неповажним На івук першого так і вви-
джуються нам генерали над мапами, довгі ряди війська у мар-
ШІ, ліс гармат, що дихають вогнем та сіють знищення. 

Яким лвязок може мати цей†4 — 
стан з кухнею? Л „жіночим з а окремих воєнних причин, 
царством", т о розложилося; ВІЙСЬКО зужитковує велику 
на кількох стопах мешкання. ;скількіеть харчів для своїх ці-
а жиє на горщиках та короб- j , l c , - , ВОно має нершенство 
к'ах з харчсвими засобами? а уживанні середників транс-
Цѐж так. якби хтось брався порту, що теж може загаму-
писати про вплив землетрусу в а т и н а деякий час доставў 
на коновочку з піском, що rto- поживи для цивільного насе-
го Насипала дитина для заба-ілен„я. Врешті великий попит 
ви... на робітників у воєннім ггро-

Та проте цей звязок є ду-t мислі відтягає багато рук від 
же сильний і — що більше - ;фармерства, торговлі, не чи-
навіть вислїд війни може у ве- слячи цього проценту, що іде 
лНКій мірі залежати від цьо-ідо військової служби, 
ѓо, як господарський стан) Та на такий стан мусить 
краю відібється на поодино-; найтися розвязка, а ўзалеж' 
кнх варста†ах загального про-іність її знова від такої мало-
кор'м'люв'ани'я — на жіночій важної на позір прикмети, я-
кухні. „Пожива виграє війну, кою являється ощадність на 
пожива буде диктувати мир"Ітерені домашнього господар-

- кажуть сьогодня політики їства, у жіночій кухні, 
та знавці воєнних метод. Для і 0дин європейський нодо-
цсї ціли вдержується кошт;ов-!ронптк обїхавши Америку, 
ні бльокади на морях, шоб ' п и с а в щ 0 п о б і ч д и в †ехнпШ 
вони не пропускали поживи ; т а „р,ф0дИ зачудувала ного 
до ворожих країв, для цеї ці-!тхт т а к а p j 4 t я к 'бочка зі сміт-
ли покликується на час війни !THNK щ 0 п виставляють рано 
десятки окремих установ та у-!перед американський family-
рядів, щоб вони управильню-1 h o n u . Н а ui.10MV світі „є по-

статті в щоденнику .‚Ню йорќ 
Ворлд-Телегрем", в минулому 
році обходила свій ювилей 30-
літньої праці в лабораторії де-
партаменту здоровля міста Ню 
Норку д-р Джосефж Бнкнел 
Ніл, котру вважають загально 

валіЃ- виріб та розділ харчів ! диГ)аеШі щ о б КІЛЬКоро ..юден'о д н и м J -найкращих знавців 
у нутрі держави. 'ВСпі.іо м д е н ь наскладати!" правах таких страшних не-

Наяолсои казав, що військо стільки гальонів відпадќів! Ід` г я к : п Р а в е ц ь (іДЄтанус ), 
запалення мізку („енцефа-

На Тему: 
І 

ЛІКАРКИ ХОЧУТЬ СЛУЖИТИ? 

І Пише спеш'яльний репортер 
^згаданого, часопису, пишучи І 
'пр'о н%і$ „Для науки нема но-
кЛовйх кваліфікацій", себто .не'ї 
і мусить людина конче мути j 
мужчйШю, щоби бути чолові-! 
ком науки. 
- - - хЧ- - " j 

„ОЙОЧЕ НАСІННЯ" J 
ѓ і ' ` і 

...і Перл^Вок. відома на весь і 
iliiJ^CBi^ Письменниця ' американ-
ІППІсЬко-кит^йського' роду, вйда-

'ла цими' днями нову повість 
під наголовком „ДреТон Сід". 

Як уже з наголовку можна „Як. всі інші громадяни Злу-j догадатися, вона пише про 
чених Держав, так і ми, xo-j війну. Так, війну в Китаю. Ма-
чемо дістати потрібний внш-
кіл і досвід для служби при 
обороні нашого краю", — 
Сказала д-р Кмі.іін Донинѓ Ба-

лк)є ўДар японського наїзду 
на родину китайського селяни-
на. 

- НаголЧ)вок великої повісти 
ринджср, представниця Аме- j ггтдеувїИґ страшні наслідки для 
риканського Жіночо Медично- страшного посіву Японії в Ки-
го Союзу, головної організа-j таю.- Страшні не для одних 
ції жінок-лікарів. 'китайців: Страшні й тих, що 

Вона додала, що за обчислен- jсмоче насіння засівають, 
нями лікарських знавців аме-? ,w , H 0 4 A Г И Л А " 
риканській армії не достає те- " " ' " " ^ `-ПЛА 
пер коло 9.0ЧЮ лікарів. Лікар- На річній конференції феде-
ки й операторќи хочу'ть ви- J рації жидівських жіночих ор-
повнитн цю недостачу: і ганізаціи, шо відбулася оноді 

Та покищо для вжиття ліка-'в Ню Иорку. говорила відома 
рок для неї служби треба ще і американська письменниця Фе-
ухва.ти американського кон-іні Ѓерст про значіння жінки 
гресу. 

ЖІНКА И НАУКА 
для ведення війни. 

Вона закликала жінок узяти 
участь' у воєнній програмі й 

Iі `Щ І І Ч І її"'' І ' І ' І І 'І " ' І . 

DON'T Т А К Е THIS 
LYING DOWN . . -

When men are fighttof and 
dying, you must do yarn part. 
Be sure you enlist your DOL-
IARS for DEFENSE. Back our 
arm ed forces—end protect your 
own life—with every single dol-
lar and dime you can. 
' America must have a steady 
flow of money pouring in every 
day to help beat back oar eno-
ГЛІЄЛ. 

Pat Dimes Into Defense' 
Btampe. And pot Dollars Into 
Bonds. Buy n o r . Buy every 
pay day. Buy as often as you 
can.- '"'Л 

Don't take this lying down. v , 

1 `` ' fc - - м 1 - . . . 
Майже чотири пятих футер, 

виснланих з Манджурії, є при-
значені для Злучених Держав." 

:-

ПОСМЕРТНІ ВІСТІ І! 
відіграли 
ролю. 

в війні величезну 

оташеруе вперед на животах:, ПомічеННЯ цього бистрого! 
іюездатигсть армії залежить І подорожника аж надто прав-1'.' літ"), запалення мізкових бо-
від цього, чи вола є добре чи ДНІН, і-ц^д,,,, „арід и а CBiTj 
зле прохарчована. Сьогодня 
розширюють цю засаду на ці-
ле населення воюючої держа-
ВНг, ВИХОДЯЧИ; зі заяоження, 
ніо голод у нужді краю о-

СНЗП НІ її 

поза американцями не внки-
дає на смітник хліба, не знає 

лон („менінгіт") та дитячий 
!параліж. 

ЗА ЖІНОЧИЙ ПОМІЧНИЙ 
КОРПУС АРМІЇ 

Конгресменќа Едит Hope 
Роджерс внесла в конгресі' 
проект закону про створення 
помічного військового кор-
пусу з жінок-добровольців для; 
небоевої служби. 

За ухвалення проекту заяви-: 
лися вже: конгресменќа Френ-І 
сис Болтон з Огайо, пані Ове-І 
та Гобі'З уряду публичних від-і 

ЗБ8РИ-ШДДІНІВ У. Н. СОЙШ 
НЮ Й О Р К І Н. Й.' — Річпі виборчі 

збори Тон. Лністср, вій. 36К, вІДбу-
лнси її сўпоту, 27. грудня, а год. 8. 
вечсром. u галі Stuyvesant Саьіпо, 
в Ню Порќу. Ro Прнступлення вибо-
ру. нового уряду виложено` по. зд$чі 
звіту старого уряду. Уряд t річних 
зборів перевів здачу, звітів урядіш-
ків, як слідує: 1) Стан маґпиі тов. 
‚.Диістра". книги; фінансові виказу-
ють. що за р ік'ЇМ); було приходу 
f30j211A5. розхід $29,547.4?: над-
нншка вшюаиь $664.38. З розходу 
виплачено до У. Н.. Союзу $20,993.96. 
Рівнож виплачено бенефк $2,962.00. 
На посмертне виплачено $80WOO.: Ви-
слано на - Амср. Червошій' Хрест 
$146, з того $39 були зложені, які 
стали членами Чер. Хреста, а $107 
виплачено з' клей гол. Дністер. Но-
внч членів приєднано за 1941. p.- 71-
Звіт опікунів хорпх пнк.ізуг, що за 
рік 1941.- буао хворих - 88V з ?того 4 
відійшли на вічний відпочинок. Всі 
інші ўрядниќн здали свій звіт, який 
був прннятий прнсутмнми членами 
одНОгояОсно без ніякого закиду. О-
після вибрано нопнй уряд на рік 
1942: Ст. ‚Ковальчук, -предс; Н." Лев-
кович, М. НіііЬіфорчик. заст. предс; 
П. Кучма, фін. сскр.; І. Гаянчин, 
кас; Д: Савідькийі заст. кас; Вод. 
Павлів, рекґ сйф. ; контр. комісія: Я. 
Воробець, Н. ПЬнан, М. Мелетнч; 
іросіісн: В. Савіцький, Ст. Жнгайло, 
Н. Юшкевпч; oniќj-ни хорнх: П. Свн-
стун (голова), М. Паньків- (секр.`), І) 
Лраган. Липа і'регус, К. Ііжорджа, 
О. Сиѓѓ'лиќ, П. Сокодоиськяй,` П. Заѓ 

ІіррожннЙ; хорунжі: І. Свистун, В. 
)учннськнй; статутова комісія: і. За-

дорожннй; Лі. Новак. С Скороднн-
ськнн, Бм. Гумр, Н. Добрянсимій, 
II. Гулька. Ст. Залужннй. Вибір бі-
бліотскаря відложено на наступний 
раз. Місячні збори, що` мпли иілбу-
тися 10. січня, не відбулнся: з`, при-
чнни, що- не явпдося достаточно чле-
иів, июбн мржиа перепровадити пов-
ні збори: Помнмо цсго, т о були по-
відомлені журналом. — Вод. Павлів. 

"рек. секр. . 

У Монесен, На., померла 8. 
січня 1М2. по короткій недузі 
довголітна членная від. 338. 
У. Н. Союзу, 

МАРІЯ СИВИК. 
Остапи.із в смутку мужа Ва-

снля і дітей: Анну, заиужну; 
Івана, жонатого; Миколу, жо-
нятого; Марію, замужну, та 
Мирослава, Олену й Франка, 
самотні. 

Похорон відбувся 10. січня 
1942. р. з укр, прав, церкви, 
17 РІД Евеню. 

Нехай їй буде легка земля 
Вашингтона! 

Микола Куць, секр. 

===== 

'спої УКРАЇНКИ зо знанням-анг.тій-
ської мови на спільничку до бизнеСу. 
По дальші інформації прошу писати 
на адресу: 18-23 

D. с`о SVOBODA, 
83 Grand St., Jcr.ey City, N. J. 

,j "ўѓ'і.! it— 

llbfc-'QitiekesL Surest Way 
YOU Can Help Win This 
War... ax 

DeliDseBffliDfcSTWIPS 
І -:TV= 

ПІДПИРАЙТЕ C B O K 
БИЗНЕСМЕНІВ. 

Qn—i#aftan ,(, -PTf- f 

I 

ЇШИ ІР1ЇШ 
ВИРІБН11К 1 ПРОДАВШЬ 

.. ..:M'E В Л I B : 
j4iGRANT CIRCLE ,r 

UPHOLSTERT CO., Inc." 
246^ WEBSTER AVENUE 

Near 188tb St. 
(ЃШ R О N X, N . i l t Y.„ 

Atae на складі 
PDKftl МЕБЛІ 
доброї якбстн, 

no дешевій 
ujrtt 

Tclcpbonei 
FOt-dham 
5-4666. і м — ' — ' — ' - 1 " " — 0 

ПОШУКУЄСЬ СПІЛЬНИКА 
цо кунна . фармн. середного віку, 

'жонатого, чесного і згідливого. До-
бра нагода для безробітного. Зѓо-
.юшсніія під: 20-1 

"SHLNYK", с о . SVOBODA, 
81-83 Grand St., Jeracy City, N. J. 

такої розтратности харчевих'скількість нагромадженЬго' у н о с и н 'У Департаменті війни та 
виробів як ця, що її TVT по- хаті добра не може перезкиви- "0ЛК0.ВІ,ИК Дж0РДЖ Айджемс,! 
дибаєш у кожному гос'подар-.'ти рідні через цілий к р й т и ч - j ^ f ^ Т 0 Р ветеранських; 

ська. Хочаб не" знать` скільки 
лідунківкпоживи ішло для во-
яків - їхня мораль слабне, як 
до них доходять вістки про 
голод рідні та близьких. Вре-

етвІГНікЛ'ДН иа 

П0" Цей стан не є карні ідним. робленим департаментом ріль- цю- я к а , й видається блиску-
ко.іи існує у нормальних часах ництва американські часописи Ч0К); ` ^ 3 о ^ М " р о т и в н о " ' с к а ' 

диться такої скількости мета-1та псується. Говорила пан, Болтон, що, 
л†вг паперу,- скла `як- у амери-- Найповніший спосіб на цег!створення такої організації бў-) 
каііській кухні — ніодин на-t як вдержати американський'ло б и }'рядовим- признанням і 
рід крім американського не Іхарчевий ринок найдовше на ІЖ1Н0К ЇЇК' і.чаетинй організа-і 

'зуживає так багато одежі, ви-1 нормальному поземі є розум-Іц,І` І ц 0 ввй^'`аа свободу". Во-; 
шті ціла людність краще зно-1 к и д а г о ч и н а смітник таку, що на ощадність у кожній кухні, н а заперечувала думку, що! 
сить воєнні труднощі, коли п : с л я направи, чи пербрібкиів поодинокому "домашньому жінки хочуть уникнути труд-і 
має можливість заспокоїти j моѓльб ше до.бре служити, господарстві. За планом ви-:і^0! npewV а хапаються за npa-j 
найосновніщу органічну 
требу голод. 

Америка.5 це край багатий у та обставинах. Знаменує він подають десятки способів к у - з а л а В01ЯЇ „жінки не хочуть І 
рільничі вироби, тому війна високу життєву стопу, ожив-донної ощадности. Сушення j нічого так сильно, як працю-
нЄ грозить ибму голодом хо- лйє торговлю та промисл вво- хліба, збирання та перехову-1 Вііти д л я краю". 
чаб протйтнллася і на десятку ДЯчи живіший оборот зужнт-івання товщу, що иатоплюєть-І 
літ. Може забракнути кількох ковуючих дібр. Нема потреби і ся з мяса чи бейкона, ощадне; 
рОдів харчів, що приходили л ним боротися, бо багатий)тереблення ярини, овочів' і— j 
сюди з інших континентів, як кі̂ ай може позволити собі на І не напозір маловажні ощадно-
деякнх товшів. коріння, чаю розтратиќть деякої скількостцістн. але заховані у трийцять 
і т. п. Але вони не належать своїх засобів так. як замож-ічотирох мі.ііонах америќан-
дб цих, що становлять під-'ццП чоловік прогуляти части- ських домів дають горн ужит-
ставу нашого вілживлювання ну зарібків. ковнх вартостей, що звикли 
і їх недостача не може зле від- Та інакше v часі війни. Ізза ̀  пропадати на смітниках. 

t Дня II. січня 1942. року по-
и м е р член Тов. ім. Тараса Шев-

ченкя, від, 52. У. ТІ Союзу в 
Р ГоДІЙЬк, Atacv 

МИКОЛА СМАЧЕЌ. 
4 Покійний походнн зо села Ко-

лодіїнка, іюв. Сќалат, Галичн-
на. Прожив 63 літ. Полишив 
жену, сина (лан не лава і дочки: 
Вікторію і Стефаиію. 

Покійний був добрим членом 
і завжди давав на народні ціли. 

Похорон відбувся 13. січня 
1942. 

Нехай прибрана земля Ва-
шингтона буде Йому легкою 1 
вічним спочинком! 

Д. Хрупалиќ,' секр. " 

битися на здоровлю насе.іен- причин, що про них згадую. Така система не означає у-
НЯІ Хліб, ярина, овочі, мясо, числяться з цим, що і 'ў нас божества, ні не заповідає 
молоко, яйця, цукор зачисля- .може прийти до цього. що'прикриХ змін у нащгліу спо-
ють 'До необхідних харчів, а деякі харчі купуватимемо за'собі підживлювання. Вимагає 
Америка має їх подостатком картками. Коли дехто думає Дс̀ шо вважливости зі сторони 
та може ними правильно до- встерегти себе перед таким'ЖИІ.ки'Г0СпбдиИі, але за це дає 
повнити кожний зужитий при- станом скуповуючи харчі та .ні вдоволення, що^-навіть з 
пас. магазннуючн їх у хаті — при- нього скромного місця, яким є 

Але на цьому не досить. Ьа- спішує лиш його прихід вик- й кухня, вона мбже, причини-
гатство краю не є запорукою ликуванням иередвчасної не- тнся до виграний війни та пе-
для цього, що деяких харчів достачі цих товарів. При цьо-!Ремоги слушної справи, 
може на ринку забракнути із^му ще й обдурює себе, -бо' - ... Клявдія Олесшшька. 

і Сповніть Свій 
Обовязок! 

Хто сносібннй до війська, той 
повинен знайтись негайно в ря-
дах армії чи фльоти І своєю вій-
ськоаою с іужбою лрй'іинитнсь до 
воєнної перемоги; Америки; 

( А хто не наставляв своїх грудей 
І за свій край, той повинен працю-
Івати для оборони краю на іншіїч 
І ділянках, а в. першу чергу заку-

пнти негайно Бонд Красної Обо-
рони і купувати` бондн оборони чи 
стемпсн так довго, поки не за-

I кінчимо цеї війни повною нашою 
j перемогою. 
і Бонд можете купити вже за 
і $18.75, а стемис — за 10 центів. 
Значить, ідо є 'дана можність 
кожному і кожній допомогти фі-' 

інансово державі знайтн фонди, по-і 
: тріо ні на ведення нами не спро-
оокоианаї, а тільки накиненої нам! 

j війни. 
г. fe-jaff.,,-—І—і г г--,л ‚-f , - і 

вишлемо кожному зра-
Ідок (SAMPLE) Карпат-
ського Чаю з иайліп-

т о ю гірського зі.чля, на недома-
гаішя жолудка, печінки і нирок. 
ік.'шкм пачка кошт}ѓе 50е. 
# ГРУДНЕ ЗІЛЛЯ, природне 
с{я`дство припоручають там, Uio 
тсрпляіь 'на віісргнй кяиіедь,- біль 

л даь і )а 3 Клі `, іюш` ЙРіМііііі'Ш 
%: зілля НА БОЛЮЧІ нори. 
Луже' вомічнс. Як його ужігватн, 
иддрї^овано на v6intcj. Йезнка пач.-
ка 50ѓ.' 
Ф МІШАНІ КОРІННЯ, на не-
стравність, брак апетиту, корчЌ 
Добре також на запах до іоріикн. 
(іачка ЬОі. 
' Хто купить .4 пачки нараз ви-
ше згаданого зілля за $2.00, ді-
стану одну пачку даром. 
: Маѓмо всякі лічннчі зілля, ли-
стя, цвіт, кору, ягоди, коріння, 
Ладан, живицю і т. д. Продаємо 
гуртом і детально. Для шторнн-
КІІІ і. продавців .відповідний онуст. 
Замовлення посилайте на `адресу: 

U K R A I N I A N BAZAAR, 
1 7 0 Е , 4 t h St., N e w York, N. Y 

HE Н О В І 
Наша обслуга не є нова. Хоч вона інд 

кожним'оглядом модерна, то кожний ба-
чить, що за нею є ЗО-.тітній досвід; ЗО літ 
науки, як обслугувати найкраще. 

Це річ такої великої ваги, що ми не 
можемо собі уявити, як хтось може не 
звернути на. це урати} . . . . V ; : У 

STEPHEN JJEWUSIAK dr S O N 
FUNERAL DIRECTORS p 

77 Йоѓги S t , Jcr.cy City 34 E. 25th St., Bayoone 
Ptione: Phone: 

Bvrgin 4-5Ђ$9 -;- ^ЂІЎЇЬФ`'г-ошщ,1. 

труноќк двома автамн, караваном, 
бальсамуванням, вжи-
ваиням Похоронного 
`Дому і т! д . 1 - - ^ - — 

Все, чого треба, з виїмком одін-
н(і іі належятостея за церковну 
відправу й цминтар. 

S,' К A N А І К А І N . 
435 State St.. Perth АшЬоу, N. J. 

Phone: Perth Aiaboy 4-4646 

ТАРЗА‡І ч. 49J. Піратство. 

'WHAT DO YOU WANT, ЧЃИУЕгчЮ?НЕ 
DEMANDED; TVE'TfJtD YOU 
2EELA IS NOT ABOARD! " 

"I kMOW' THAT," THE KENE-
GADS LAU6HEO; "ГГ5 4O0R 
CARGO OF G'OiD WE WANTJ1 

WEARING THIS COHFtSSiOH OF 
PIRACY, A PALADENE OIVEO 
OVERBOARD Ю CARRY T H I S 
STARTLING NEWS TO Hl5 Кі№з-

^ S HE -5WAM 
SHOREWARD 

HE MURMURED. 
n PIRATE5I 

PIRATES! AND 
THE MIGHTIEST 
OF THEM ALL 
IS TARZAN."' 

.МЙРОН ЛИТВИНІСИН 
УКРАЇНСЬКІ ПОЃРЕЌНИЌЙ 

Обслуга щііра і чесна 
Main Office: 

383 MORRtS AVENUE, 
cor. Springfield Avc. 

N E W A R K , N. J. 
I Phone: E u c i 3-5347 

Brlnch offlce (Філія): 
969 SOUTH BROAD STREET, 

X R E N T О N, N, J. 
Pfaoner Trenton 8588 

""" "'""'і "iiniiim I T T H W I мі) iV 

I B A H Б У H Ь K О 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

аряджуе прогребами по ціні так 
ИІІІЬКІЙ як $150. 

Обслуга няйкраша. 

J O Н Н B U N К г О 
Licensed Undertaker Д Embalmer 
437 Е. Stb ST., NEW YORK CITY. 
UtxnilU'd funerals as low as #I So. 

Telephone: GRarnercy 7-7661. -

Вилйено винайшов капѓтана 
корабля „Ґаліена" і почав з 
ним поєдинок. Він сам хотіи t 
ним розправитись.' 

Обороняючись перед удара-
мн шаблі Вилйена калітан за-
пігтав: „Чого ти хочеш від нас 
Вилйено? Дівчини на нашім 
корабли нема", 

-Я цеч:амлДуТКе добре знаю", 
відповів'" цинїчво ренегат Вил-
йено. ИЯ не за дівчиною шу-
каю, тільки за -твоїм ладунком 
золота?^ 

Ці слова підчув один з паля-
динських моря'ків. Без вагання 
він скочив у воду і почав плн-
сти до берега, повторяючи 
заєдно: „Пірати, піратиЃ' 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

ЗАНИЛІАЄСЬ ПОХОРОНАЛШ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

"Ї29 І ^ т " т " STTRlcXT, 
NEW YORK, N. V. 

. Tel.: Orchard 4-2568 
BRANCH OFFICE A CHAPEL: 

707 PROSPECT AVENUE. 
} (cor. fct 155 St . ) , BRONX, N. Y. 

Tel.: Melrose 5-6577 

П І Д П И Р А Й Т Е СВОЇХ 
Б И З Н Б С И Е Н І 8 ` 


